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Žermanice 48
739 37 Žermanice
V zastoupení
AZ GEO, s.r.o.
Kořenského 1262/40
703 00 Ostrava - Vítkovice

Žermanice – odvodnění lokality „Na Půstkách“

ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon") a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), na základě provedeného vodoprávního řízení
dle § 115 vodního zákona,
povoluje
právnické osobě - obec Žermanice, 739 37 Žermanice 48, IČO 00494259
a) jiné nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5
vodního zákona, které spočívá ve vypouštění mělkých podpovrchových a srážkových vod
z výusti do bezejmenného vodního toku IDVT 10214211 v ř.km 1,110, na pozemku
parc. č. 378/5, katastrální území Žermanice, obec Žermanice, ČHP 2-03-01-0700-0-00,
vodní útvar HOD_0670 Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice.
Maximální odváděné množství 15,66 l/s
Maximální odváděné množství 8592 m3.rok-1
Do výusti budou vypouštěny podpovrchové a srážkové
Půstkách v katastrálním území Žermanice, obec Žermanice.
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Doba nakládání s vodami je stanovena po dobu existence vodního díla.
Účastníci řízení pro nakládání s vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm a bod 5 vodního
zákona a dle ustanovení odst. 1 písm a) správního řádu je obec Žermanice, Žermanice 48,
739 37 Žermanice, účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je Povodí Odry,
státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (doručuje se do vlastních
rukou).
b) stavbu vodního díla pod názvem „Žermanice – odvodnění lokality Na Půstkách“ dle
ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, stavbu vodního díla
na pozemcích parc.č. 351/38, 351/4, 351/15, 351/18, 351/14, 351/24, 359/4, 359/5, 388/4,
359/2, 377/9, 378/5, 378/6, katastrální území Žermanice, obec Žermanice.
Účel povolované stavby vodního díla: odvodnění mělkých podpovrchových a srážkových vod
z širšího okolí zájmové lokality, tak aby byly upraveny odtokové poměry.
Zároveň vodoprávní úřad stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního
zákona následující podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem,
kterou vypracovala právnická osoba AZ GEO, s.r.o. Kořenského 1262/40,
703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 25358944, v září 2017, autorizoval Ing, Dalibor Vostál,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002526.
2.

Veškeré změny týkající se stavby nebo majetkoprávních vztahů je třeba před jejich
realizací projednat a nechat schválit zdejším vodoprávním úřadem.

3.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení prostorové polohy
stavby k tomu oprávněnou osobou.

4.

Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.

5.

Zhotovitel naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané zbytky původních
konstrukcí apod.) v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady budou roztříděny podle
druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku. Doklad o naložení s odpady bude
vodoprávnímu úřadu předložen při závěrečné prohlídce stavby.

6.

Při realizaci budou provedena přiměřená opatření proti úniku škodlivých látek.

7.

Všechny pozemky v sousedství stavby, dotčené prováděním stavby, budou po ukončení
stavby uvedeny do stavu odpovídajícího původnímu.

8.

Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska č.j. 35261/2017 ze dne
24.04.2017, které bylo vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor územního
rozvoje a stavebního řádu, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
- Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů
projednány s místní organizací Českého rybářského svazu.
- V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných,
kapalných a plynných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.
- V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana
výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně
však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny
je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce
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seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že
není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu
výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek
uvedených v tomto bodu.
- Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu
půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.
V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy
nebo jiného materiálu.
- Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením.
K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva
a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy
je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou
kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu
(okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže
z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha
co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to
ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním
z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození
stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit
před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa
uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
- Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor
nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů
a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém
prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší.
Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou
z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen
nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody
tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném
zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zn. POD/01465/2018/9232/822.10 ze dne 25.01.2018:
- Vyústění bude provedeno dle předložené projektové dokumentace a bude plynule
navazovat na okolní terén.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými
úkapy. Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit písemně v předstihu nejméně jednoho týdne
našemu středisku VHP Frýdek-Místek, email: frydek_mistek.vhpod.cz, telefon
558442902, kde je nutné uvést tel. spojení a jméno odpovědného pracovníka.
10. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčená všechna podzemní vedení
jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových
pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené
v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, sdělení
zn. 0100711713 ze dne 13.03.2017.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, stanovisko zn. 9773/V024406/2017/KU ze dne 25.09.2017.
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha - Michle, souhlas zn. 556/17/BRN,
16/20/18130/Še ze dne 27.06.2017.
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- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření
číslo žádosti 0116 763 853, č.j. 772769/16 ze dne 06.12.2016.
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu následující fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby: ukončení přípravných prací (vytýčení stavby, staveniště, přístupových tras,
ukončení prací).
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
Účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je obec Žermanice,
Žermanice 48, 739 37 Žermanice.
Odůvodnění
Obec Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Žermanice, IČO 00494259 v zastoupení na základě
plné moci AZ GEO s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25358944, požádala Magistrát
města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní
úřad, o vydání povolení k provedení stavby vodního díla „Žermanice – odvodnění lokality
Na Půstkách“, dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního
zákona a povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm.
a) bod 5 vodního zákona. Nakládání spočívá ve vypouštění mělkých podpovrchových
a srážkových vod z výústi do bezejmenného vodního toku IDVT 10214211 v ř.km 1,110,
na pozemku parc. č. 378/5, k.ú. Žermanice, obec Žermanice, ČHP 2-03-01-0700-0-00, vodní
útvar HOD_0670 Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice.
Umístění stavby:
Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Žermanice, katastrální území Žermanice,
pozemky parc.č. 351/38, 351/4, 351/15, 351/18, 351/14, 351/24, 359/4, 359/5, 388/4, 359/2,
377/9, 378/5, 378/6.
Popis stavby:
Stavba bude členěna na 3 stavební objekty:
- Odvodňovací příkop včetně revizních šachet
- Silniční propustek
- Výustní objekt do povrchového toku
Odvodňovací příkop včetně revizních šachet
Systém odvodnění bude proveden jako gravitační. Odvodňovací příkop bude veden podél
stávající komunikace. Hloubka založení příkopu bude 2,0 m pod terénem. Šířka příkopu bude
0,5 m. Příkop bude vysypán drenážním materiálem v tl. vrstvy 1,4 m, ve kterém bude na dně
ve štěrkopísčitém loži o mocnosti 0,1 m uloženo drenážní potrubí z flexibilních trubek PVC
DN 150 mm. Povrch drenážní výplně bude překryt geotextilií a dále vysypán a postupně
prohutněn štěrkopísčitým materiálem tl. 0,25 m. Svrchní část bude upravena vytěženou
zeminou a vymodelována do tvaru širokého „U“ a bude zatravněna. Spád příkopu bude 2,5 –
5 %. Celková délka příkopu bude 600 m.
Odvodňovací příkop bude výustěn do bezejmenného vodního toku IDVT 10214211.
Celkem bude provedeno 5 ks revizních šachtic - vstupní, před (se spadištěm) a za propustkem,
v místě před vyústěním do vodního toku a v průběhu vedení podél rodinných domů.
Dna revizních šachet budou uloženy na štěrkopísčitý podsyp. tl. min 0,1 m. Vstupní otvory
budou natočeny do směrů linie potrubí. Spoje jednotlivých prvků šachty budou utěsněny
pomocí prefabrikovaných těsnících kroužků.
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V místech výjezdů z okolních parcel bude vedení příkopu překryto pojezdovými
polymerbetonovými žlaby s mřížkou. Polymerbetonové žlaby o dílčím rozměru 0,5 x 0,97
(výška) a 0,118 m budou uloženy v betonovém loži min. kvality C12/C15, tl. 0,1 m
a zapojeny do stávající zámkové dlažby. Žlaby budou ukončeny pomocí čela a čela
s nátrubkem a na okolní terén navázány dobetonováním pro usnadnění nátoku povrchové
vody na ploše cca 0,6 x 0,3 m u každého počátku/ukončení žlabu.
Silniční propustek
Propustek bude proveden pod stávajícím křížením místní komunikace. Délka propustku
bude cca 10,0 m. Výstavba bude realizována jednoetapově, kdy dojde k porušení stávajícího
povrchu a tělesa komunikace výkopovými pracemi. Výkop bude proveden do hloubky 2,0 m
o šířce 0,5 m. Po zařezání spár a odstranění konstrukce vozovky bude proveden výkop rýhy.
Propustek bude proveden jako kruhový a bude ve vstupní a výstupní části zpevněn
betonovým límcem.
Trubní propustky budou uloženy do hutněného lože, které bude obsypáno štěrkopísčitým
materiálem a ve svrchní části postupně zaházeno a hutněno. Konstrukce silničního tělesa
bude provedena ve stávající struktuře včetně svrchní pokládky asfaltu.
Vstup a výstup silničního propustku bude osazen revizní PP šachticí o hloubce 2,0 m
a průměru 0,63 m, do které bude rovněž svedena povrchová voda ze svrchní části drenážního
příkopu.
Výustní objekt
Zaústění do vodního toku bude provedeno v břehu bezejmenného vodního toku
IDVT 10214211 pod úhlem 60°. V místě vypouštění bude koryto vodního toku opevněno
lomovým kamenem do betonu. Opevnění bude stabilizováno dvěma kamennými prahy. Délka
opevnění včetně prahů bude 1,0 m nad a 1,0 m pod zaústěním. Za prahy bude v délce
cca 0,5 m proveden kamenný zához.
Po nezbytnou dobu výstavby bude voda v bezejmenném vodním toku IDVT 10214211
převedena potrubím DN 200 délky 6,5 m se zemními hrázkami.
Ke stavbě byla vydána následující vyjádření, stanoviska:
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční
1148,
738
22
Frýdek-Místek,
koordinované
stanovisko
č.j.
MMFM
35261/2017, sp. zn. MMFM_S 4254/2017/OÚRaSŘ/HarM, ze dne 24.04.2017.
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
stanovisko správce povodí a správce vodního toku zn. 01884/923/2/823/2017 ze dne
22.02.2017.
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
stanovisko správce povodí zn. POD/01465/2018/9232/822.10 ze dne 25.01.2018.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, vyjádření č.j. MMFM
50163/2017, sp.zn. MMFM_S 5940/2017/OÚRaSŘ/Tkac ze dne 11.04.2017.
- Obecní úřad Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Horní Bludovice, vyjádření č.j. 400/2017
ze dne 15.05.2017.
Ke stavbě byla vydána následující vyjádření, sdělení, stanovisko a souhlas správců sítí:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, oddělení správa
energetického majetku Morava, vyjádření zn. 1092220684, ze dne 27.03.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, sdělení
zn. 0100711713 ze dne 13.03.2017.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, stanovisko zn. 9773/V024406/2017/KU ze dne 25.09.2017.
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- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha - Michle, souhlas zn. 556/17/BRN,
16/20/18130/Še ze dne 27.06.2017.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, sdělení
zn. 206/17uh ze dne 11.09.2017.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření
číslo žádosti 0116 763 853, č.j. 772769/16 ze dne 06.12.2016.
K žádosti bylo dále doloženo:
- Veřejnoprávní smlouva I. Rozhodnutí o umístění stavby sp. zn. MMFM_S
12586/2017/OÚRaSŘ/Trc, č.j. MMFM 117367/2017, smluvní strany Magistrát města
Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního úřadu,
obec Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Žermanice. Toto rozhodnutí nabylo právní moci
18.10.2017.
- Smlouva o provést stavbu uzavřená podle §1240 a násl., zákona č. 89/201 Sb. (občanský
zákoník, uzavřená dne 29.03.2017 mezi Josefem Slivkou, trvale bytem Strará cesta 163,
735 53 Dolní Lutyně a obcí Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Žermanice.
- Smlouva o provést stavbu uzavřená podle §1240 a násl., zákona č. 89/201 Sb. (občanský
zákoník, uzavřená dne 03.04.2017 mezi Milanem Marenčákem, trvale bytem
Žermanice 26, 739 37 Žermanice a obcí Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Horní
Bludovice.
- Plná moc k zastupování obce Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Horní Bludovice, udělená
právnické osobě – AZ GEO s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25358944.
- Projektová dokumentace pro stavbu „Žermanice – odvodnění lokality Na Půstkách“,
zpracovaná právnickou osobou AZ GEO, s.r.o. Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, IČO 25358944, v září 2017, autorizována Ing, Daliborem Vostálem,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002526.
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1013C17/55 uzavřená v červnu
2017 mezi Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a. 130 00 Praha 3 – Žižkov
a obcí Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Žermanice.
- Dohoda o umístění technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla
č. 2230/D/FM/2017 uzavřená mezi účastníky dohody tj. Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a obec
Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Horní Bludovice.
Dle doloženého stanoviska Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, zn. POD/01465/2018/9232/822.10 ze dne 25.01.2018 vyplývá, že stavba je
navržena v povodí vodního útvaru HOD_0670 Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do
toku Ostravice. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém území
stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu
vodního útvaru. Stavba je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání
povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. Uvedený záměr je
možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho
realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
V řízení o povolení k provedení stavby „Žermanice – odvodnění lokality Na Půstkách“
vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení §112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání
na místě a od ústního jednání, jelikož poměry staveniště jsou známy a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení.
Vlastnické právo ke stavebním pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřováno na základě
dálkového přístupu do katastru nemovitostí.
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V povolení stavby vodního díla speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4,5
vodního zákona. Účastníky řízení o vydání povolení k provedení stavby vodního díla jsou:
stavebník, obec a dále vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno. Postavení účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1
správního řádu má stavebník obec Žermanice, postavení účastníků řízení ve smyslu § 27 odst.
2 správního řádu mají: identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního
zákona - parc.č. 351/4 (ostatní plocha), 351/15 (ostatní plocha), 351/18 (ostatní plocha),
351/14 (ostatní plocha), 351/24 (ostatní plocha), 359/4 (orná půda), 388/4 (ostatní plocha),
351/16 (orná půda), 359/2 (orná půda), 359/5 (orná půda), 378/6 (ostatní plocha), 378/5
(vodní plocha), 377/9 (orná půda), 351/38 (ostatní plocha), 361/2 (ostatní plocha), 351/45
(orná půda), 367/4 (ostatní plocha), 351/65 (orná půda), 351/62 (orná půda), st. 210
(zastavěná plocha a nádvoří), 351/61 (orná půda), 351/35 (orná půda), st. 192 (zastavěná
plocha a nádvoří), 351/49 (orná půda), st. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/50 (orná
půda), 351/51 (orná půda), st. 203 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/17 (orná půda), 351/39
(orná půda), st. 211 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 212 (zastavěná plocha a nádvoří), 359/3
(orná půda), 351/7 (orná půda), st. 185 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 204 (zastavěná plocha
a nádvoří), st. 205 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/43 (orná půda), 359/6 (orná půda),
351/41 (orná půda), 361/2 (ostatní plocha), 363 (orná půda), 367/4 (neplodná půda), 382/2
(orná půda), 385/5 (vodní plocha), 351/58 (orná půda), 351/57 (orná půda), st. 213 (zastavěná
plocha a nádvoří), 351/56 (orná půda), 351/55 (orná půda), st. 197 (zastavěná plocha a
nádvoří), 351/52 (orná půda), st. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/53 (orná půda), st. 193
(zastavěná plocha a nádvoří), 351/54 (orná půda), st. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/6
(orná půda), 351/19 (zahrada), st. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 139 (zastavěná plocha a
nádvoří), 351/66 (orná půda), 351/20 (orná půda), 349/3 (zahrada), st. 67 (zastavěná plocha a
nádvoří), 380/3 (trvalý travní porost), k.ú. Žermanice, obec Žermanice.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dne 31.01.2018 č.j. MMFM 3944/2018 účastníkům
řízení a dotčeným orgánům státní správy. Všem účastníkům dal možnost pro uplatnění
námitek a stanovisek do 26.02.2018. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.
Účastníci řízení byli obeznámeni s termínem, kdy mají možnost ve smyslu ustanovení
§ 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to v termínu
27.02.2018 - 28.02.2018. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek
daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení
uložených povinností, navrhované řešení nepoškozuje vodní poměry ani všeobecné zájmy
a práva jiných, nad míru danou zákonnými předpisy a nejsou důvody, které by bránily
povolení stavby. Uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani
nepřiměřeně ohroženy zájmy a práva účastníků. Proto vodoprávní úřad rozhodl vydat
povolení.
Poučení:
− Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka
příslušný vodoprávní úřad (§ 15 odst. 4 vodního zákona). Návrh na kolaudaci bude
obsahovat náležitosti vyplývající z podmínek rozhodnutí a podle vyhl. č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
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a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, zejména popis a zdůvodnění
provedených odchylek od stavebního povolení, doklad o vytýčení stavby na podkladu
katastrální mapy, geometrický plán stavby popř. zákres skutečného provedení stavby
na podkladu katastrální mapy, pokud se stavba nebude zapisovat do katastru nemovitostí.
U stavby prováděné dodavatelsky je nutné doložit předávací protokol, podepsaný
oprávněnou osobou, zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude obsahovat
potvrzení, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací,
že byly dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu, dále bude obsahovat
prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, na výrobky
zabudované ve stavbě.
Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, k takovýmto pracím
(podle zvláštního předpisu) způsobilým.
Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto
rozhodnutí nabylo právní moci.
Před zahájením stavby vodního díla musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek ”Stavba povolena”, který bude stavebníkovi zaslán, jakmile toto rozhodnutí
nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby vodního díla.
Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví
osob na staveništi.
Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby v platném znění a obecné technické požadavky na výstavbu
vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích
pro vodní díla.
Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla
(zařízení) budou nahrazeny v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Spory o náhradu škody řeší okresní soud.
Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání
do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě podáním, učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí
a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1
správního řádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst.
1 správního řádu nepřípustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení
v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4
správního řádu).
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Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Petra Mičková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Poplatek: Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků
ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 27.02.2018.
Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a - b) stavebního zákona (doporučeně do
vlastních rukou)
- obec Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Horní Bludovice doručeno prostřednictvím
AZ GEO, s.r.o., Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Účastníci řízení podle § 109 písm. c -f) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)
-

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být
jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno, identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 112
odst. 1 stavebního zákona – parc. č. 351/4 (ostatní plocha), 351/15 (ostatní plocha),
351/18 (ostatní plocha), 351/14 (ostatní plocha), 351/24 (ostatní plocha), 359/4 (orná
půda), 388/4 (ostatní plocha), 351/16 (orná půda), 359/2 (orná půda), 359/5 (orná půda),
378/6 (ostatní plocha), 378/5 (vodní plocha), 377/9 (orná půda), 351/38 (ostatní plocha),
361/2 (ostatní plocha), 351/45 (orná půda), 367/4 (ostatní plocha), 351/65 (orná půda),
351/62 (orná půda), st. 210 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/61 (orná půda), 351/35
(orná půda), st. 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/49 (orná půda), st. 189 (zastavěná
plocha a nádvoří), 351/50 (orná půda), 351/51 (orná půda), st. 203 (zastavěná plocha a
nádvoří), 351/17 (orná půda), 351/39 (orná půda), st. 211 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. 212 (zastavěná plocha a nádvoří), 359/3 (orná půda), 351/7 (orná půda), st. 185
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 205 (zastavěná
plocha a nádvoří), 351/43 (orná půda), 359/6 (orná půda), 351/41 (orná půda), 361/2
(ostatní plocha), 363 (orná půda), 367/4 (neplodná půda), 382/2 (orná půda), 385/5
(vodní plocha), 351/58 (orná půda), 351/57 (orná půda), st. 213 (zastavěná plocha
a nádvoří), 351/56 (orná půda), 351/55 (orná půda), st. 197 (zastavěná plocha a
nádvoří), 351/52 (orná půda), st. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/53 (orná půda),
st. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/54 (orná půda), st. 215 (zastavěná plocha
a nádvoří), 351/6 (orná půda), 351/19 (zahrada), st. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
139 (zastavěná plocha a nádvoří), 351/66 (orná půda), 351/20 (orná půda), 349/3
(zahrada), st. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), 380/3 (trvalý travní porost), k.ú.
Žermanice, obec Žermanice.
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Správci sítí a obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručí
veřejnou vyhláškou)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, sdělení
(zn. 0100711713),
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava (zn. 9773/V024406/2017/KU)
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha - Michle (556/17/BRN, 16/20/18130/Še),
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
(0116 763 853, č.j. 772769/16)
- obec Žermanice, Žermanice 48, 739 37 Horní Bludovice
Dále obdrží k vyvěšení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým
- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor, k rukám p. Haně Novákové
- Obecní úřad Žermanice

Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její okamžité vrácení na Magistrát města
Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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